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Kereskedelmi név:
3 DARAB FFP1 TIPUSÚ RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARC
Méret:
Állítható
Szín:
Fehér

0194
Leírás:
FFP1 típusú részecskeszűrő félálarc nem szőtt, hipoallergén szintetikus rostból. Csésze formájú kivitel.
Állítható orrcsipesz. Integrált nagyon puha illeszkedés. 3 darab FFP1-es részecskeszűrő félálarc szelep nélkül.
Anyag:
Maszk: nem szőtt szintetikus rost
Pánt: elasztikus
Használati útmutató:
A félálarcot a szűrési hatékonyság és a maximális átszivárgási együttható határozza meg.
FFP1-esjelölés: védőmaszk szilárd részecskék és különleges toxicitás nélküli folyadékok ellen. Használat
során a koncentráció 4 X Kockázati Átlagértékig (VME) mehet. A szűrőréteg szűrő képessége: 99% - nominális
védelmi faktor (NPF): 4,5.
A maszk folyamatosan nyolc (8) órán keresztül viselhető, minden használat után el kell dobni.
A maszkot kizárólag használat előtt vegye ki csomagolásából. A maszkot csak akkor lehet használni, ha a
szennyező részecske koncentráció nem jelent közvetlen veszélyt az életre és az egészségre, és az
egészségre és biztonságra vonatkozó érvényben lévő szabványoknak megfelel.
Minden használat előtt ellenőrizze a részecskeszűrő félálarc állapotát, a lejárat dátumát és, hogy a védelmi
szint (FFP1) a felhasználás körülményeinek megfelelő legyen (használt eszköz és koncentráció).
Használati korlátok:
A használónak a maszk használatáról szükséges oktatásban kell részesülnie. A maszkot jól szellőző
helyiségben kell használni, ahol nem lép fel oxigénhiány (> 20%) és nincs robbanásveszély. A maszkot
megfelelően kell felhelyezni, hogy a várt védelmi szintet biztosítsa. A maszkot ne használja, ha az arcszőrzet
(szakáll, oldalszakáll) akadályozza a maszk felfekvését és szivárgás észlelhető. A helyiséget azonnal el kell
hagyni, ha a légzés nehézkessé válik és/vagy szédülés, rosszullét lép fel. A maszkon semmilyen változtatás
nem alkalmazható. Amennyiben a maszk sérült, ki kell dobni. A használati útmutató nem megfelelő betartása a
használó egészségét károsíthatja, komoly működési zavarokat okozhat, és még az életre is veszélyes lehet.
A maszkot kizárólag napi nyolc órán át lehet viselni.
A megjelölt felhasználási terülteken kívüli használat nem javasolt. Bőrrel való érintkezés érzékeny embereknél
allergiát okozhat. Ebben az esetben, hagyja el a területet, vegye le a maszkot, és forduljon orvoshoz.
Tárolás:
Eredeti csomagolásban közvetlen napfénytől, vegyi és maró hatású anyagoktól védett helyen kell tárolni.
Tisztítás/Karbantartás:
Egyszer használatos maszk, minden használat után el kell dobni.
Előírások:
A termék megfelel a 89/686. számú európai irányelvnek, különösen az ergonómiára, ártalmatlanságra,
kényelemre, szellőzésre és rugalmasságra tekintettel, valamint az EN149: 2001 szabványnak FFP1 típus
(nominális védelmi mutató: 4 x VME (Valeur Moyenne d’Exposition = Expozíciós Átlagérték).
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